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Alterações técnicas
Neste Suplemento estão descritas informações que substituem ou complementam o 
respectivo conteúdo do Manual de instruções.

Assim, a leitura do Manual de instruções deverá ser realizada, necessariamente, em 
conjunto com este Suplemento, uma vez que as informações aqui contidas prevale-
cem sobre aquelas que se encontram no Manual de instruções.

Para as demais orientações, descrições e dados sobre a operação e o manuseio do 
seu veículo, bem como informações que se queira saber sobre a própria segurança e 
a dos seus passageiros, favor consultar os demais componentes da literatura de bor-
do.

Suplemento: Alterações técnicas
Data de fechamento: 26.12.2019 
Português Brasil: 12.2019
Número de artigo: 20D.5B2.GTE.66



Significado dos símbolos


Identifica uma referência a um trecho do texto com informações importantes e orientações
de segurança  dentro de um capítulo. Essa referência deve ser sempre observada.

 Esta seta indica que o trecho do texto continua na página seguinte.

 Esta seta indica o fim de um trecho do texto.

 O símbolo identifica situações nas quais o veículo deve ser parado o mais rápido possível.

® O símbolo identifica uma marca registrada. A falta desse símbolo não garante que os termos
possam ser usados livremente.

→ Tais símbolos fazem referência a textos de advertência dentro do mesmo trecho do texto ou
da página indicada para apontar possíveis riscos de acidentes ou lesões, bem como instru-
ções para sua prevenção.

→ 

→ 

→ Referência cruzada a um possível dano material dentro do mesmo trecho do texto ou da pá-
gina indicada.

PERIGO
Textos com este símbolo indicam situações extre-
mamente perigosas, que podem causar a morte ou
ferimentos graves em caso de inobservância.

ATENÇÃO
Textos com este símbolo indicam situações peri-
gosas, que podem causar a morte ou ferimentos
graves em caso de inobservância.

CUIDADO
Textos com este símbolo indicam situações peri-
gosas, que podem causar ferimentos leves ou gra-
ves em caso de inobservância.

NOTA
Textos com este símbolo indicam situações perigo-
sas, que podem causar danos ao veículo em caso de
inobservância.

Textos com este símbolo contêm recomenda-
ções que visam a defesa do meio ambiente.

Textos com este símbolo contêm informações
adicionais. 

A Volkswagen do Brasil trabalha constantemente no 
desenvolvimento contínuo de todos os tipos e mo-
delos de veículo. Por esse motivo, pedimos a sua 
compreensão para o fato de que alterações na for-
ma, equipamentos e tecnologia dos veículos são 
possíveis a qualquer tempo. As indicações sobre a 
abrangência de fornecimento, a aparência, a potên-
cia, as dimensões, os pesos, o consumo de combus-
tível, as normas e as funções dos veículos corres-
pondem às informações disponíveis no fechamento 
da redação deste Suplemento. É possível que alguns 
equipamentos só estejam disponíveis em um mo-
mento posterior (a Concessionária Volkswagen local 
pode fornecer as informações) ou sejam oferecidos 
somente em determinados mercados. 

Não são ad-missíveis reivindicações derivadas das 
indicações, ilustrações e descrições deste 
Suplemento.
Não são permitidas a impressão, reprodução e tra-
dução, total ou parcial, sem autorização por 
escrito da Volkswagen do Brasil.
Todos os direitos deste material são 
expressamente reservados à Volkswagen do Brasil, 
conforme a le-gislação de direitos autorais. 
Reservado o direito a modificações.
Produzido no Brasil.
© 2019 Volkswagen do Brasil

Manual impresso em papel produzido com 
celulose embranquecida sem cloro e a partir de 
fontes responsáveis.

Carregador (cabo de carrega-
mento)

Monitorização do condutor de
proteção

Em instalações elétricas onde a alimentação
220V é Fase+Fase+Terra, desabilitar o “Monitora-
ção do condutor de proteção”, conforme proce-
dimento:

Desativar a monitorização do condutor de
proteção
– A monitorização do condutor de proteção in-

terrompeu o processo de carregamento.

– É apresentada na unidade de comando uma
mensagem relacionada com um condutor de
proteção interrompido ou ausente:

ON / OFF Acende vermelho
Alimentação elétrica / ligação domestica
acende a vermelho.
Veículo acende a vermelho.
Unidade de comando está desligada.
Restaurar está desligado.

Pressionar os botões ON/OFF      e Reset.
Após o indicador da unidade de comando
piscar 6 vezes, solte os botões.
Após 1 segundo, pressionar de novo os bo-
tões ON/OFF      e Reset   .  .Após o indicador
da unidade de comando,    piscar 6 vezes, solte
os botões. A Desativação da monitorização
do condutor de proteção é efetuada auto-
maticamente após um breve período de
tempo. O indicador de estado da monitori-
zação do condutor de proteção desativada
é visualizadona unidade de comando.

1

2

ON / OFF Pulsa verde.
Alimentação elétrica / ligação doméstica
acende em amarelo.
Veículo acende a amarelo.
Unidade de comando está desligada.
Restaurar está desligado

Ativar a monitorização do condutor de
proteção
Pressionar os botões ON/OFF      e Reset     . Após
o indicador da unidade de comando    piscar
6 vezes,solte os botões. Os indicadores amarelos 
de alimentação elétrica / ligação doméstica 
e veículo       apagam-se.

A ativação da monitorização do condutor de pro-
teção é efetuada automaticamente após um bre-
ve período de tempo.

O indicador ON / OFF       pulsa verde.

ATENÇÃO
A utilização do carregador sem monitorização
do condutor de proteção ativa pode causar cur-
to-circuitos, choques elétricos, explosões, in-
cêndios ou queimaduras.

O carregador deverá ser operado preferen-
cialmente em sistemas de alimentação de re-
de elétrica ligados à terra.

Desative a monitorização de condução de 
proteção apenas em sistemas de alimenta-
ção da rede elétrica não ligados à terra (por 
exemplo, redes de IT).

Ative a monitorização de condução de prote-
ção apenas em sistemas de alimentação da 
rede elétrica ligados à terra. 

●

●

●
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